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Hvor længe har du haft dit nuværende job? 

 
Hvor længe har du arbejdet med forskningsadministration? 

 
Hvor meget vidste du om forskningsadministration før du begyndte at arbejde inden 
for området første gang? 
  



Hvordan blev du første gang opmærksom på feltet forskningsadministration? Jeg blev 
opmærksom på det - 

 
Hvor målrettet er du gået efter et job inden for forskningsadministration? 

 
I hvilken grad anser du forskningsadministration for at være en karriere? (Karriere 
skal forstås som en jobfunktion, du gerne vil have i en årrække og udvikle 
kompetencer inden for). 

 



Ønsker du at arbejde inden for forskningsadministration i lang tid fremover? 

 
Hvordan har du uddannet dig inden for forskningsadministration? Sæt gerne flere 
krydser. 

 



Hvad har hjulpet dig til at få kompetencer inden for området? Sæt gerne flere 
krydser. 

 
DARMA vil gerne udvikle forskningsadministration som profession. Hvilke af følgende 
former for kompetenceudvikling kunne være interessant for dig i regi af DARMA? Sæt 
gerne flere krydser. 

 



Hvordan opfatter du dig kompetencemæssigt inden for den del af feltet 
forskningsadministration, hvor du har din funktion? 

 
Oplever du, at du har udviklingsmuligheder i dit nuværende job? 

 
Giver dit job dig en passende balance mellem udfordrende og rutineprægede 
opgaver? 

 



Har du i det sidste halve år følt dig overbelastet på grund af - (Sæt gerne flere 
krydser) 

 

Hvilket køn er du? 

 
Hvad er din alder? 

 



Hvilken stillingskategori tilhører du? 

 
Er du leder med personaleansvar? 

 
Hvilken uddannelsesbaggrund har du? Sæt kryds ved det højest opnåede. 

 



Hvor længe har du arbejdet været på arbejdsmarkedet efter din uddannelse? 

 
Samlet status 
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